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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

 

Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας υποβάλουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015, 

καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και τις 

γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, όπως αυτές προδιαγράφονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και οι δείκτες της εταιρείας στην παρούσα χρήση έχουν διαρθρωθεί ως εξής: 

 

Πωλήσεις: Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 79,4 εκατ. έναντι € 83,8 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 

2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,2% περίπου, ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε € 77,4 

εκατ. έναντι € 81,2 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,6% περίπου. 

 

EBITDA: Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 9,4 εκατ. έναντι € 10,1 εκατ. του 2014. Τα ενοποιημένα 

λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 10,8 εκατ. έναντι € 11,9 εκατ. του 2014. 

 

Έξοδα Διοίκησης - Διάθεσης: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν συνολικά στην παρούσα 

χρήση σε € 8,1 εκατ. έναντι € 8,5 εκατ. της προηγούμενης χρήσης και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με 

τον κύκλο εργασιών. Τα αντίστοιχα ενοποιημένα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, ανήλθαν συνολικά στην παρούσα 

χρήση σε € 9,3 εκατ. έναντι € 9,8 εκατ. της προηγούμενης χρήσης και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με 

τον κύκλο εργασιών. 

 

Αποτελέσματα προ φόρων: Οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € -4,4 εκατ. έναντι € -1,5 εκατ. ζημιών 

της προηγούμενης χρήσης. Επίσης οι αντίστοιχες ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, ανήλθαν σε € -2,4 εκατ. έναντι 

€ -2,1 εκατ. ζημιών της προηγούμενης χρήσης. 

 

Αποτελέσματα μετά φόρων: Οι ζημίες μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € -4,9 εκατ. έναντι € -2,5 εκατ. ζημιών 

της προηγούμενης χρήσης. Τα αντίστοιχα ενοποιημένα αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες μετά φόρων € -3,2 εκατ. 

στην παρούσα χρήση, έναντι € -3,3 εκατ. ζημιών της προηγούμενης χρήσης.  

 

Συνολικές υποχρεώσεις: Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 164,6 εκατ. έναντι € 164,3 εκατ. 

της προηγούμενης χρήσης. Οι αντίστοιχες ενοποιημένες συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 190,6 

εκατ. έναντι € 190,0 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. 

 

Επενδύσεις: Οι επενδύσεις της εταιρίας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 3,5 εκατ., ενώ οι αντίστοιχες 

επενδύσεις του ομίλου σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 4,0 εκατ. 
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Αριθμοδείκτες: Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες της πορείας της εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Δείκτης Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

1. Δείκτης γενικής ρευστότητας  1,06 1,22 

2. EBITDA  10.796 χιλ. € 9.414 χιλ. € 

 

 

Στόχοι και προοπτικές για το 2016: 

 

Η διοίκηση της εταιρίας αναμένει ανάκαμψη των πωλήσεων στο δεύτερο εξάμηνο του 2016. Ειδικότερα: α) στην 

εσωτερική αγορά, έχουν ήδη υπογραφεί νέες συμφωνίες με μεγάλες αλυσίδες, κυρίως για πωλήσεις 

συσκευασμένων προιόντων, τόσο από την γκάμα των υφιστάμενων προιόντων της εταιρείας όσο και προιόντων με 

brand name των πελατών. Τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών, θα είναι ήδη εμφανή από το τέλος της επόμενης 

χρήσης και κυρίως στο 2017. β) στην αγορά του εξωτερικού, ο τζίρος που αφορά στις πωλήσεις προιόντων 

σησαμιού και παρεμφερών ειδών, προβλέπεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα στην επόμενη χρήση, γεγονός που 

οφείλεται στην αύξηση της τιμής διάθεσής τους και στον  περιορισμό των πωλήσεων των ειδών που διατίθενται με 

χαμηλά περιθώρια κέρδους. Ο τζίρος που αφορά τα λοιπά συσκευασμένα προιόντα προβλέπεται να αυξηθεί, λόγω 

νέων συνεργασιών κυρίως με πελάτες των ΗΠΑ.  

Συνολικά αναμένεται μικρή αύξηση των πωλήσεων στην επόμενη χρήση και σημαντική αύξησή τους από την 

χρήση 2017 και μετά. 

 

 

Αρχή της συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Σημειώνεται ότι οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη χρήση 2015, έχουν 

καταστήσει τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αρνητικά. 

Η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει αμφιβολία για την 

ικανότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 

Εντούτοις, οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες της χρήσεως για τον Όμιλο και την Εταιρεία δεν 

οφείλονται στη συνήθη λειτουργία αλλά κυρίως στην απομείωση κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων, άλλωστε  ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν θετικά λειτουργικά αποτελέσματα 

(EBITDA), θετικές ταμειακές ροές και θετικό κεφάλαιο κίνησης. 

Η Διοίκηση, αξιολογώντας το σύνολο των συνθηκών που επήλθαν εις γνώση της, συμπεριλαμβανομένων 

των ευρημάτων του ελέγχου, των όρων πληρωμής των υποχρεώσεων και την ικανότητα ρευστοποίησης 

των απαιτήσεων, έκρινε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα ρευστότητας και βιωσιμότητας για τον Όμιλο και 

για την Εταιρεία για τα επόμενα δύο έτη. 
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Ειδικότερα, η Διοίκηση έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο αφορά τόσο στην μητρική όσο 

και στις θυγατρικές BOLERO Ζαχαρώδη Θράκης Α.Ε. και ΜΕΖΑΠ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με το οποίο 

προβλέπεται η αύξηση των λειτουργικών κερδών και η σταδιακή αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων.  

Περαιτέρω, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ζήτημα στην ανανέωση των πιστωτικών ορίων 

χρηματοδότησης του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοίκηση έχει συμπεράνει ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

κατάλληλη και ως εκ τούτου ο Όμιλος και η Εταιρεία συνεχίζουν να υιοθετούν την «Αρχή της 

επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της» κατά την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου: 

 

Η εταιρεία εκτίθεται σε μια σειρά χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος 

μεταβολής επιτοκίων, κίνδυνος τιμής, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών και 

κίνδυνος εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. 

Η στρατηγική της εταιρείας στο θέμα των χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζεται στην προσπάθεια 

ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων αυτών και κινείται μακριά από στρατηγικές 

προβλέψεων και εκτιμήσεων, που σκοπό έχουν την αποκομιδή κέρδους από διακυμάνσεις παραγόντων, όπως 

νομίσματα, επιτόκια κτλ. 

 

 

Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων 

 

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την τάση αύξησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων, 

δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας αφορά σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το 

Euribor, το οποίο τους τελευταίους μήνες κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω του 0,5%. 

 

 

Κίνδυνος τιμής 

 

Η εταιρεία δεν κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο μετοχών, οι μεταβολές στις τιμές των οποίων να δημιουργούν 

αντίστοιχο κίνδυνο. 

Η εταιρεία εκτίθεται μεν στο κίνδυνο μεταβολής των τιμών των α΄ υλών που χρησιμοποιεί, οι οποίες όμως 

παρουσίασαν σταθερότητα κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και στην 

επόμενη χρήση. Ο εν λόγω κίνδυνος ελαχιστοποιείται περαιτέρω, με την σύναψη συμβάσεων με τους προμηθευτές, 

στις οποίες καθορίζονται οι τιμές προμήθειας των α΄ υλών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η εταιρεία διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες και έχει αξιολογήσει πιστωτικά τους πελάτες της στο εσωτερικό 

και εξωτερικό. Όσον αφορά τους νέους πελάτες, βασική μέριμνα της διοίκησης είναι η εξέταση της πιστοληπτικής 
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ικανότητάς τους, παρέχοντάς τους πίστωση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

από αυτό της συνήθους συναλλακτικής δραστηριότητας. 

 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η διοίκηση της εταιρείας με συντονισμένες προσπάθειες έχει μειώσει τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεών της 

και φροντίζει για την αξιοποίηση των αποθεμάτων της στον άριστο δυνατό χρόνο κυκλοφορίας τους. Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ρευστότητά 

της. 

 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων: 

 

Τα έσοδα της εταιρείας και κατ’ επέκταση οι ταμειακές της ροές δεν επηρεάζονται από μεταβολές επιτοκίων. 

Επιπλέον, η εταιρεία δεν διατηρεί στοιχεία στο ενεργητικό της που να επηρεάζονται από διακυμάνσεις επιτοκίων. 

 

Λοιπές πληροφορίες: 

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 16.047.810,00 και διαιρείται σε 534.927 μετοχές, ονομαστικής 

αξίας € 30,00 εκάστη. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.  

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. 

Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη 

μεταβίβαση από το καταστατικό της. Οι περιορισμοί που υπήρχαν για την μεταβίβαση μέρους των μετοχών της με 

βάση τις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν.3299/2004 δεν υφίστανται από τις 3/3/2013. 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του ΠΔ. 51/1992. 

Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι : 1) Χαΐτογλου Ν. Κων/νος με ποσοστό 26,576%, Χαΐτογλου Κ. Νικόλαος με 

ποσοστό 5,212%, Χαΐτογλου Κ. Διονυσία με ποσοστό 5,212%, Χαΐτογλου Ν. Αλέξανδρος με ποσοστό 26,576%, 

Χαΐτογλου Α. Όλγα με ποσοστό 3,475%, Χαΐτογλου Α. Κατερίνα με ποσοστό 3,475%, Χαΐτογλου Α. Νικόλαος με 

ποσοστό 3,475%. Χαΐτογλου Ε. Δημήτριος με ποσοστό 4,677% και Χαΐτογλου Δ. Ελευθέριος με ποσοστό 21,323%. 

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν δικαιώματα. 

Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας. 

Δεν είναι γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 

μετοχές της. 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του 

καταστατικού. 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 
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8. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας 

αυτής. 

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία. 

9. Κάθε συμφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το 

προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή 

τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι 

οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο 

λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

 

Καλοχώρι, 5η Σεπτεμβρίου 2016, 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ν. Χαΐτογλου 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Αφοί Χαΐτογλου Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Τροφίμων» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Αφοί 

Χαΐτογλου Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Τροφίμων», οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο 

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 

που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 

όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Κατά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς και τον κ.Ν.2190/1920: 
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1. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν προβεί σε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των ενσωμάτων παγίων και 

επενδυτικών ακινήτων, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο απομείωσης της αξίας τους κατά τη λήξη της 

τρέχουσας χρήσης, δεδομένου ότι παρήλθε σημαντικό χρονικό διάστημα από την τελευταία αποτίμηση, μέσα 

στο οποίο έχουν αλλάξει σημαντικά οι οικονομικές συνθήκες. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 

διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της απομείωσης που τυχόν απαιτείται. 

2. Μεταξύ των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 

αποθέματα συνολικής αξίας 7.000 χιλ. ευρώ, τα οποία είτε παρουσιάζουν δυσχέρειες στη εμπορική τους 

αξιοποίηση, είτε ρευστοποιούνται σε χαμηλότερες αξίες από την αξία αποτίμησής τους. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

δεν έχουν σχηματίσει απομείωση για τη ζημία που θα προκύψει κατά την τελική ρευστοποίηση των αποθεμάτων 

αυτών, με αποτέλεσμα η αξία των αποθεμάτων και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας να 

εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 

3. Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, δεν έχει σχηματιστεί την 31η Δεκεμβρίου 2015 

απομείωση των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις στην ανακτήσιμη αξία τους, ποσού 18.213 χιλ. ευρώ, 

με συνέπεια η αξία του λογαριασμού και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 

4. Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, μεταξύ των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων 

την 31η Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνεται και απαίτηση από θυγατρική επιχείρηση ποσού 5.242 χιλ. ευρώ, η 

οποία παρουσιάζει δυσχέρεια στη ρευστοποίησή της και για την οποία η διενεργηθείσα απομείωση ποσού 4.350 

χιλ. υπολείπεται της απαιτούμενης 832 χιλ. ευρώ, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού και τα ίδια κεφάλαια της 

Εταιρείας να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του πρώτου θέματος και τις επιπτώσεις των λοιπών θεμάτων 

που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 

θέση της Εταιρείας «Αφοί Χαΐτογλου Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Τροφίμων» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 33 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα 

ότι τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά. Η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του Ομίλου και της 

Εταιρείας να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το 

θέμα αυτό.  
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του κωδ.Ν. 2190/1920. 

2. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των θεμάτων που 

μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’ καθίσταται αρνητικό και συνεπώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του κωδ.Ν. 2190/20. 

3. Μεταξύ των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται την 

31η Δεκεμβρίου 2015 και απαιτήσεις συνολικού ποσού 4.509 χιλ. ευρώ οι οποίες εμπίπτουν στις 

απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 5η Σεπτεμβρίου 2016 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

 

Ευθυμία Αλεξανδροπούλου 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15411 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Ισολογισμός 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος

Σημ. 2015 2014 2015 2014

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 4 113.525 115.442 87.111 87.901

Επενδυτικά ακίνητα 5 5.707 5.807 0 0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 87 117 87 117

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7                             -                                 -     21.490 21.490

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 8 762 762 762 762

Αναβαλλόμενες απαιτήσεις φόρου εισοδήματος 18 34 100 0 0

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 114 113 80 79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 120.229 122.341 109.530 110.349

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 11 40.328 41.179 33.489 34.643

Πελάτες 12 14.107 14.928 22.617 22.608

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 13 6.747 7.203 6.033 9.741

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 8 14 1 10 0

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 1.498 629 1.264 391

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 62.694 63.940 63.413 67.383

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 182.923 186.281 172.943 177.732

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 15 16.048 16.048 16.048 16.048

Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 16 9.067 9.607 9.076 9.607

Άλλα Αποθεματικά 16 5.498 5.535 5.494 5.511

Αποτελέσματα εις νέον -38.367 -34.687 -22.290 -17.474

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής -7.754 -3.497 8.328 13.692

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0                               -                                 -   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -7.754 -3.497 8.328 13.692

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & Προβλέψεις

Δάνεια 17 109.306 122.533 97.303 110.877

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 17 1.412 1.821 665 948

Αναβαλλόμενες υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 18 15.173 13.127 10.837 9.547

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 19 966 850 713 645

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 20 4.803 5.134 2.906 3.114

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων & προβλέψεων 131.660 143.465 112.424 125.131

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 21 9.769 10.883 8.662 9.944

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 17 36.709 28.344 33.187 23.308

Βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων 17 8.273 1.197 6.694 493

Βραχυπρόθεσμες δόσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 17 406 340 281 223

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 9 72 279 72 279

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 22 3.788 5.270 3.295 4.662

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 59.017 46.313 52.191 38.909

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 190.677 189.778 164.615 164.040

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 182.923 186.281 172.943 177.732

31η Δεκεμβρίου,31η Δεκεμβρίου,
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος

Σημ. 2015 2014 2015 2014

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 77.426 81.159 79.437 83.791

Κόστος Πωλήσεων 23 -62.455 -64.616 -65.387 -68.670

Μικτά Αποτελέσματα 14.971 16.543 14.050 15.121

Άλλα έσοδα 24 426 884 196 422

Έξοδα διαθέσεως 23 -7.423 -7.975 -6.716 -7.209

Έξοδα διοικήσεως 23 -1.833 -1.856 -1.352 -1.242

Άλλα έξοδα 25 -757 -815 -659 -778

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτ/των 5.384 6.781 5.519 6.314

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 26 -5.569 -8.750 -4.787 -7.689

Ζημίες απομείωσης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 25 -2.259 -30 -5.206 -30

Κέρδη / (ζημίες) από επενδυτικά ακίνητα 5 -90 0 0 0

Κέρδη / (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές -93 -39 -109 -58

Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικά στοιχεία 8 0 -8 0 0

Κέρδη / (ζημίες) από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 9 207 -52 207 -52

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -2.420 -2.098 -4.376 -1.515

Φόρος εισοδήματος 27 -829 -1.207 -565 -981

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους -3.249 -3.305 -4.941 -2.496

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 10.795 11.961 9.414 10.172

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες της Μητρικής -3.249 -3.305 -4.941 -2.496

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 -                             -                             

-3.249 -3.305 -4.941 -2.496

Κέρδη / (ζημιές) κατά μετοχή, κατανεμόμενες στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής:

- Βασικά σε ΕΥΡΩ 28 -6,0716 -6,1831 -9,2362 -4,6644

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Χρήσεως 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος

Σημ. 2015 2014 2015 2014

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (α) -3.249 -3.305 -4.941 -2.496

Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά από φόρους

δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη / (ζημίες) σε μια μεταγενέστερη περίοδο:

Kέρδη / (ζημίες) αποτίμησης διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 9 1 0 1 0

Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά από φόρους

μη ανακατατάξιμα στα κέρδη / (ζημίες) σε μια μεταγενέστερη περίοδο:

Kέρδη / (ζημίες) επανεπιμέτρησης προβλέψεων για παροχές προσωπικού 19 -36 -104 -17 -84

Προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου λοιπών αποθεματικών 18 -1                             -     0                             -     

Προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών εύλογης αξίας 18 -972                             -     -407                             -     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους (β) -1.008 -104 -423 -84

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες),

μετά από φόρους (α) + (β) -4.257 -3.409 -5.364 -2.580

Προτεινόμενο μέρισμα κατά μετοχή

- σε ΕΥΡΩ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου 

 

 

 

  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας

Άλλα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2014 16.048 10.262 5.551 -31.949 0 -88

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (α) -3.305 -3.305

Λοιπά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους (β) 0 0 -104 0 -104

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους (α) + (β) 0 0 -104 -3.305 0 -3.409

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής σε αποτελέσματα εις νέον -128 128 0

Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών -527 88 439 0

Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2014 16.048 9.607 5.535 -34.687 0 -3.497

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2015 16.048 9.607 5.535 -34.687 0 -3.497

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (α) -3.249 -3.249

Λοιπά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους (β) -406 -37 -565 0 -1.008

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους (α) + (β) 0 -406 -37 -3.814 0 -4.257

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής σε αποτελέσματα εις νέον -125 125 0

Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών -9 9 0

Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2015 16.048 9.067 5.498 -38.367 0 -7.754
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας

Άλλα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2014 16.048 10.262 5.507 -15.545 16.272

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (α) -2.496 -2.496

Λοιπά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους (β) 0 -84 -84

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους (α) + (β) 0 0 -84 -2.496 -2.580

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής σε αποτελέσματα εις νέον -128 128 0

Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών -527 88 439 0

Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2014 16.048 9.607 5.511 -17.474 13.692

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2015 16.048 9.607 5.511 -17.474 13.692

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (α) -4.941 -4.941

Λοιπά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους (β) -406 -17 -423

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους (α) + (β) 0 -406 -17 -4.941 -5.364

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής σε αποτελέσματα εις νέον -125 125 0

Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών 0

Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2015 16.048 9.076 5.494 -22.290 8.328
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών του Ομίλου 

 

 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων -2.420 -2.098

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 5.401 5.291

Προβλέψεις 2.324 77

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη / ζημιές) επενδυτικής δραστηρ/τας -107 -43

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.569 8.750

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 851 -6.126

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.560 2.386

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.514 -2.752

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -7.784 -5.096

Καταβεβλημένοι φόροι 0 -701

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 760 -312

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων 0 0

Εισπράξεις / (πληρωμές) για χρηματοοικονομικά μέσα -12 0

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.983 -3.932

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 200 1.141

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

Μερίσματα εισπραχθέντα 8 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.787 -2.791

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.240 1.885

Πληρωμές δανείων 0 0

Είσπραξη επιχορηγήσεων επενδύσεων 0 0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -344 -282

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.896 1.603

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 869 -1.500

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 629 2.129

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.498 629

Ο Όμιλος

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Εταιρείας 

 

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (19 –55) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων -4.376 -1.515

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 3.885 3.746

Προβλέψεις 5.250 63

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη / ζημιές) επενδυτικής δραστηρ/τας -197 164

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.787 7.689

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.154 -5.103

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.087 2.659

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.534 -2.678

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.589 -3.162

Καταβεβλημένοι φόροι 0 -701

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 293 1.162

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων 0 0

Εισπράξεις / (πληρωμές) για χρηματοοικονομικά μέσα -9 0

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.470 -3.588

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 187 379

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

Μερίσματα εισπραχθέντα 8 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.284 -3.209

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.089 705

Πληρωμές δανείων 0 0

Είσπραξη επιχορηγήσεων επενδύσεων 0 0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -225 -177

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.864 528

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 873 -1.519

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 391 1.910

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.264 391

Η Εταιρεία

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η εταιρεία “ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ιδρύθηκε 

το 1984, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με την αριθμ. 20147/28-12-1984 εγκριτική απόφαση του 

Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 22/85 Φ.Ε.Κ.  

Έδρα της εταιρείας είναι το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και τα Κεντρικά της γραφεία καθώς και οι παραγωγικές 

της εγκαταστάσεις είναι εγκατεστημένα σε ιδιόκτητο ακίνητό της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310-

389700). 

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9207/62/Β/86/1042 και 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 57348704000. 

Η διάρκεια της εταιρείας είναι ενενήντα εννέα έτη από την δημοσίευση του Καταστατικού της, ήτοι μέχρι το 

έτος 2085. 

Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή των παρακάτω προϊόντων: 

 Χαλβάδες και λοιπά συναφή με το σησάμι προϊόντα, 

 Μαρμελάδες, 

 Γκοφρέτες, 

 Πραλινάτες, 

 Λοιπά ζαχαρώδη προϊόντα (παστέλια, μαντολάτα, βανίλια, κλπ.) 

 Σοκολάτες – Σοκολατάκια - Ντραζέ 

Η εταιρεία εκτός της βιομηχανικής δραστηριότητάς της, ασχολείται και με την εμπορία συναφών σακχαροειδών 

προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων και λοιπών ειδών διατροφής. 

 

Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015 και μέχρι την 10/06/2016, είχε ως 

εξής: 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Αλέξανδρος Ν. Χαΐτογλου, 

Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον παντός δικαστηρίου: 

Δημήτριος Ελ. Χαΐτογλου, 

Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Ν. Χαΐτογλου, 

Σύμβουλοι: Απόστολος Κ. Βασιλείου, Ελευθέριος Δ. Χαΐτογλου, Νικόλαος Χαΐτογλου του Κωνσταντίνου, 

Νικόλαος Χαΐτογλου του Αλεξάνδρου, Διονυσία Κ. Χαΐτογλου, Όλγα Α. Χαΐτογλου. 

Την 10/06/2016 συγκροτήθηκε εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την παρακάτω σύνθεση:  

Διευθύνοντες Σύμβουλοι: Κωνσταντίνος Ν. Χαΐτογλου και Νικόλαος Αλ. Χαΐτογλου, 

Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον παντός δικαστηρίου: 

Δημήτριος Ελ. Χαΐτογλου, 

Σύμβουλοι: Ελευθέριος Δ. Χαΐτογλου, Νικόλαος Κ. Χαΐτογλου, Διονυσία Κ. Χαΐτογλου, Όλγα Α. Χαΐτογλου, 

Αικατερίνη Α. Χαΐτογλου και Αθανάσιος Γ. Αταλιώτης. 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της εταιρείας την 3η Σεπτεμβρίου 2016.  
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

2.1. Βάση παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (περιλαμβανομένων 

και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 

συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,, έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern principle). 

 

2.2. Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων  
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2.3. Οι βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους 

που παρουσιάζονται. 

 

2.3.1. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  

Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές 

αποφάσεις μιας οικονομικής μονάδας με σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητες της.  

Κατά την εξαγορά μιας επιχείρησης αποτιμώνται, στην εύλογη αξία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού, του 

παθητικού καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 

Το κόστος της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του εξαγοραζόμενου καθαρού 

ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόμενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση κατά 

οποία έγινε η εξαγορά. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας 

αυτή η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά.  

Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών ή και συγγενών, απεικονίζεται στα 

άυλα πάγια και εξετάζεται σε ετήσια βάση για τυχόν απομείωσή της 

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. Σε επόμενες 

χρήσεις, τυχόν ζημίες μερίζονται στη μειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωμάτων μειοψηφίας.  

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει των 

λογιστικών αρχών του Ομίλου. 

Κατά την ενοποίηση, οι ενδοομιλικές συναλλαγές, τα ενδοομιλικά υπόλοιπα και τα ενδοομιλικά έσοδα και 

έξοδα, απαλείφονται. 

Στις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεώς του και εξετάζονται για απομείωση. 

2.3.2. Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίστηκε από 

ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένα κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες 

απομείωσης. 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή στην 

εύλογη αξία, καταχωρούνται σε αποθεματικό των Ιδίων Κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή μειωτικής 

αναπροσαρμογής (υποτίμησης) που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο μέρος της 

αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού 

πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο. 

Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας των παραγωγικών 

ακινήτων και μηχανημάτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο 

κόστος κτήσεώς τους, μεταφέρεται από το αποθεματικό αναπροσαρμογής κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέον. 

Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, έπιπλα, μεταφορικά μέσα και λοιπός 

εξοπλισμός) αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα 

ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  
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Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπολειμματικές αξίες δεν 

αναγνωρίζονται. 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιμη ζωή σε έτη 

Κτίρια και τεχνικά έργα Από 40 έως 50 έτη 

Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Από 20 έως 25 έτη 

Μεταφορικά Μέσα Από 10 έως 15 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείων Από 05 έως 06 έτη 

Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 

επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση 

της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και συντηρήσεις, 

καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης. 

Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και 

βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν ζημίες 

απομείωσης. Η απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων του ομίλου, αρχίζει όταν τα αυτά είναι 

έτοιμα για χρήση. 

2.3.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε λογισμικά προγράμματα Η/Υ. Αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως 

μείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά 

την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 έτη. 

2.3.4. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική 

αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την 

πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη 

της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, 

εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 

βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν 

είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 

αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 

2.3.5. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία 

προσαυξάνεται με τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες. 

Ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
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α) Δάνεια και Απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές 

και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Δημιουργούνται όταν ο όμιλος δίνει χρήματα ή παρέχει 

αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 

β) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε δεν μπορούν να ενταχθούν 

σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες είτε έχουν ορισθεί σε αυτήν την κατηγορία. Συμπεριλαμβάνονται στα 

μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει πρόθεση από τη Διοίκηση 

τα στοιχεία αυτά να πωληθούν εντός ενός έτους από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις, μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και οι 

μεταβολές από την αποτίμηση καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, από όπου και μεταφέρονται στα 

κέρδη ή τις ζημίες με την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή όταν τα στοιχεία αυτά απομειωθούν. 

Σε περίπτωση που για κάποιους συμμετοχικούς τίτλους δεν υπάρχει αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης αξίας 

τους, τότε αυτοί αποτιμώνται στο κόστος. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. 

2.3.6. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα και λογιστική αντιστάθμισης 

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία 

σύναψης της εκάστοτε σύμβασης και επαναμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία 

του Ισολογισμού. 

Η μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζημίας που προκύπτει εξαρτάται από της φύση του στοιχείου του 

οποίου ο κίνδυνος αντισταθμίζεται. 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για λογιστική αντιστάθμισης 

κινδύνων, καθώς και των παραγώγων μέσων αντιστάθμισης εύλογης αξίας, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 

όταν προκύπτουν. 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που προορίζονται και είναι αποτελεσματικά για αντιστάθμιση 

κινδύνων μελλοντικών ταμειακών ροών αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ενώ το μη 

αποτελεσματικό τμήμα τους αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα. 

2.3.7. Εκτίμηση εύλογης αξίας 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (χρηματιστήρια), 

προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένη αγορά, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και παραδοχές οι οποίες βασίζονται στις συνθήκες της 

αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

2.3.8. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. 

Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου, η οποία ακολουθείται παγίως. Το 

κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων υλικών, το 

άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος 

κτήσεως των αποθεμάτων. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια 

της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 
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2.3.9. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία είναι η αξία της συναλλαγής, 

και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς 

απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει 

όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται 

ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

2.3.10. Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο καθώς και τραπεζικές καταθέσεις όψεως και 

βραχυπρόθεσμες, μέχρι τρεις μήνες, επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

2.3.11. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει τμήμα του καλυφθέντος κεφαλαίου που 

ακόμα δεν έχει καταβληθεί, ούτε αριθμός ή συνολική ονομαστική αξία και είδος μετοχών που δεν έχουν 

εξολοκλήρου εξοφληθεί. 

2.3.12. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. 

2.3.13. Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 

εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές 

μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι λοιπές μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως 

περιουσιακά στοιχεία του ομίλου. Η αρχική τους αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία τους ή, εφόσον αυτή 

είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, 

όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον 

εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται στον Ισολογισμό και εμφανίζεται ως υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Οι καταβολές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότησης και σε μείωση της υποχρέωσης της 

μίσθωσης, ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από τόκους στο εναπομένον υπόλοιπο της 

υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης επιβαρύνει απευθείας τα αποτελέσματα. 

2.3.14. Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία εφαρμόζοντας 

τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων. Υπολογίζεται με τη χρήση του φορολογικού συντελεστή που ισχύει κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού και ο οποίος θα εφαρμοστεί στον χρόνο που οι προσωρινές διαφορές θα ανακτηθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιμάται ότι θα 

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

2.3.15. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο 

και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 

που αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην 

προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (Projected Unit Credit Method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές στις 

αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν ο όμιλος, είτε τερματίζει την απασχόληση 

εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να δεχθούν προσφορά παροχών 

από τον Όμιλο σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης τους. Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις παροχές 

τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων 

ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω 

παροχών και β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του 

ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της 

απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

2.3.16. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν ο όμιλος έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος, και πιθανολογείται αφενός ότι θα απαιτηθεί εκροή για το 

διακανονισμό της υποχρέωσης αυτής αφετέρου η εκροή αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

2.3.17. Κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώματα πάγια 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο μακροπρόθεσμο 

παθητικό ως αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια 

ζωής των σχετικών παγίων. 

2.3.18. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου αποτιμώνται με χρήση του 

νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν (λειτουργικό νόμισμα, ευρώ). Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (νόμισμα αναφοράς). 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 

υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

2.3.19. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλαγμένη από το 

φόρο προστιθέμενης αξίας και λοιπούς φόρους, μετά τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
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α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. 

δ) Έσοδα από δικαιώματα 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δεδουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 

συμβάσεων. 

ε) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

2.3.20. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους με το μέσο σταθμικό αριθμό 

μετοχών κάθε χρήσης. 

2.3.21. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση λογιστικών 

εκτιμήσεων, την υιοθέτηση παραδοχών και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που 

ακολουθούνται. 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, 

αλλά και εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την προσδοκώμενη εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 

Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης, οι υπολογισμοί και οι παραδοχές 

που έχει κάνει σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. 

 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

2.4.1. Συνέχιση της δραστηριότητας 

Η Διοίκηση εκτίμησε ότι η κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση της παραδοχής της 

συνέχισης της δραστηριότητας είναι ορθή. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση 33 των 

οικονομικών καταστάσεων. 

2.4.2. Εύλογη αξία και ωφέλιμη ζωή πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όμιλος προβαίνει περιοδικά σε εκτιμήσεις της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Επίσης, 

ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων η οποία 

επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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2.4.3. Πρόβλεψη ρευστοποιήσιμης αξία των αποθεμάτων 

Η πρόβλεψη για την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων αποτελεί την εκτίμηση της Διοίκησης, με 

βάση τα ιστορικά δεδομένα των πωλήσεων και την εκτίμηση της ποιότητας των αποθεμάτων, στο βαθμό που 

τα αποθέματα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού θα πωληθούν κάτω του κόστους.  

2.4.4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειμενικές 

ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης ή μιας ομάδας απαιτήσεων, στο σύνολό της ή κατά 

ένα μέρος, δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση εκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης σύμφωνα με κριτήρια όπως η 

πιστωτική της πολιτική, ενημέρωση από νομικούς συμβούλους αλλά και εκτιμήσεις επίδρασης άλλων 

παραγόντων σχετικά με την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.  

2.4.5. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι 

πιθανόν ότι φορολογικά κέρδη θα είναι μελλοντικά διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν οι ζημίες αυτές. Ο 

χρόνος πραγματοποίησης και το ύψος των κερδών αυτών, εκτιμάται από τη Διοίκηση. 

2.4.6. Φόρος εισοδήματος 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος, πραγματοποιούνται υποκειμενικές κρίσεις 

στο βαθμό που η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνείες. Στην περίπτωση που οι τελικοί 

φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν 

καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος, τις προβλέψεις και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

 

 

3. Ενοποίηση 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας 

«ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και των οικονομικών μονάδων που 

ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Χαΐτογλου (εφεξής «ο Όμιλος») περιλαμβάνουν την 

31η Δεκεμβρίου 2015 (και την 31η Δεκεμβρίου 2014) τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 

 

Επωνυμία εταιρείας 

Αντικείμενο 

δραστηριότητας 

Χώρα 

Καταστατικής 

Έδρας 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης 

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

Βιομηχανία 

Ζαχαρωδών 
Ελλάδα 100% Ολική 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΖΑΧΑΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(ΜΕΖΑΠ) Α.Β.Ε.Ε. 

Βιομηχανία 

Τροφίμων 
Ελλάδα 100% Ολική 

ΒΙΟΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. 
Βιομηχανία 

Αρτοσκευασμάτων 
Ελλάδα 100% Ολική 

ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Βιομηχανία 

γαλακτοκομικών 

προϊόντων 

Ελλάδα 100% Ολική 
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4. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

4.1. Εμπράγματα βάρη 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους κεφαλαίου 68.696 χιλ. ευρώ 

(βλ. σχετικά και Σημ.17.2), υφίστανται επί των ακινήτων του Ομίλου εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 

64.700 χιλ. ευρώ και επί του μηχανολογικού εξοπλισμού του Ομίλου εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 4.800 

χιλ. ευρώ. 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους κεφαλαίου 57.558 χιλ. ευρώ 

(βλ. σχετικά και Σημ. 18), υφίστανται επί των ακινήτων της Εταιρείας εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 

52.500 χιλ. ευρώ και επί του μηχανολογικού εξοπλισμού του Ομίλου εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 4.800 

χιλ. ευρώ. 

 

4.2. Μεταβολές παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου 

 

 

 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά τρέχουσα χρήσης
Γήπεδα - 

Ο ικόπεδα
Κτίρια 

Μηχανήματα, 

Μηχανολ. 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2015 18.169 49.627 97.173 1.968 4.572 0 171.509

Προσθήκες περιόδου 0 944 2.870 37 133 0 3.984

Μειώσεις περιόδου 0 0 -343 -56 -1 0 -400

Σύνολο 31.12.2015 18.169 50.571 99.700 1.949 4.704 0 175.093

Αποσβέσεις 1.1.2015 0 11.337 39.125 1.523 4.082 0 56.067

Προσθήκες περιόδου 0 1.481 3.983 106 132 0 5.702

Μειώσεις περιόδου 0 0 -145 -55 -1 0 -201

Σύνολο 31.12.2015 0 12.818 42.963 1.574 4.213 0 61.568

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015 18.169 37.753 56.737 375 491 0 113.525

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά προηγούμενης χρήσης
Γήπεδα - 

Ο ικόπεδα
Κτίρια 

Μηχανήματα, 

Μηχανολ. 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιή

σεις υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2014 18.169 49.106 95.702 1.934 4.456 5 169.372

Προσθήκες περιόδου 0 521 3.222 36 116 0 3.895

Μειώσεις περιόδου 0 0 -1.751 -2 0 -5 -1.758

Σύνολο 31.12.2014 18.169 49.627 97.173 1.968 4.572 0 171.509

Αποσβέσεις 1.1.2014 0 9.879 36.000 1.406 3.945 0 51.230

Προσθήκες περιόδου 0 1.458 3.849 118 137 0 5.562

Μειώσεις περιόδου 0 0 -724 -1 0 0 -725

Σύνολο 31.12.2014 0 11.337 39.125 1.523 4.082 0 56.067

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 18.169 38.290 58.048 445 490 0 115.442
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4.3. Πάγια του Ομίλου που κατέχονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

 

 

 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις του Ομίλου είναι εξασφαλισμένες με το δικαίωμα του εκμισθωτή να του 

επιστραφούν τα μισθωμένα ενσώματα πάγια σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους της Εταιρείας και του Ομίλου 

των όρων των σχετικών συμβάσεων. 

 

4.4. Μεταβολές παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά τρέχουσα χρήσης

Κτίρια 

Μηχανήματα, 

Μηχανολ. 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα
Σύνολο

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 1.820 12.719 16 14.555

Σωρευμένες αποσβέσεις -424 -4.884 -16 -5.324

Σύνολο 1.396 7.835 0 9.231

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά προηγούμενης χρήσης

Κτίρια 

Μηχανήματα, 

Μηχανολ. 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα
Σύνολο

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 1.820 12.719 16 14.555

Σωρευμένες αποσβέσεις -424 -4.884 -16 -5.324

Σύνολο 2.244 17.603 32 19.879

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά τρέχουσα χρήσης
Γήπεδα - 

Ο ικόπεδα
Κτίρια 

Μηχανήματα, 

Μηχανολ. 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2015 15.261 36.563 69.709 1.655 3.795 126.983

Προσθήκες περιόδου 0 880 2.456 23 111 3.470

Μειώσεις περιόδου 0 0 -341 -42 -1 -384

Σύνολο 31.12.2015 15.261 37.443 71.824 1.636 3.905 130.069

Αποσβέσεις 1.1.2015 0 7.235 27.204 1.273 3.371 39.083

Προσθήκες περιόδου 0 952 2.909 96 108 4.065

Μειώσεις περιόδου 0 0 -147 -42 -1 -190

Σύνολο 31.12.2015 0 8.187 29.966 1.327 3.478 42.958

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015 15.261 29.256 41.858 309 427 87.111
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4.5. Πάγια της Εταιρείας που κατέχονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

 

 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας είναι εξασφαλισμένες με τα ανωτέρω μισθωμένα 

πάγια, τα οποία περιέρχονται στον εκμισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας του μισθωτή να εξοφλήσει τις 

υποχρεώσεις του. 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά προηγούμενης χρήσης
Γήπεδα - 

Ο ικόπεδα
Κτίρια 

Μηχανήματα, 

Μηχανολ. 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2014 15.261 36.042 67.703 1.621 3.711 124.338

Προσθήκες περιόδου 0 521 2.910 36 84 3.551

Μειώσεις περιόδου 0 0 -904 -2 0 -906

Σύνολο 31.12.2014 15.261 36.563 69.709 1.655 3.795 126.983

Αποσβέσεις 1.1.2014 0 6.304 24.849 1.164 3.262 35.579

Προσθήκες περιόδου 0 931 2.768 110 109 3.918

Μειώσεις περιόδου 0 0 -413 -1 0 -414

Σύνολο 31.12.2014 0 7.235 27.204 1.273 3.371 39.082

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 15.261 29.328 42.505 382 424 87.901

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά τρέχουσα χρήσης

Κτίρια 

Μηχανήματα, 

Μηχανολ. 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα
Σύνολο

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 870 12.496 16 13.382

Σωρευμένες αποσβέσεις -107 -5.288 -16 -5.411

Σύνολο 763 7.208 0 7.971

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά προηγούμενης χρήσης

Κτίρια 

Μηχανήματα, 

Μηχανολ. 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα
Σύνολο

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 870 12.719 16 13.605

Σωρευμένες αποσβέσεις -90 -4.884 -16 -4.990

Σύνολο 780 7.835 0 8.615
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5. Επενδυτικά ακίνητα 

 

Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου αναφέρονται στη βιομηχανική μονάδα παρασκευής τυροκομικών 

προϊόντων της κατά 100% θυγατρικής της «ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ» η οποία 

εκμισθώνεται ως σύνολο. 

Τα έσοδα από το επενδυτικό ακίνητο του Ομίλου που περιλαμβάνονται στα «άλλα έσοδα» της κατάστασης 

αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 180 χιλ. ευρώ και σε 164.820 χιλ. ευρώ για τις χρήσεις 2015 και 2014 αντίστοιχα. 

 

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

6.1. Μεταβολές άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου 

 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος

2015 2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 5.807 5.807

Προσθήκες 0 0

Μειώσεις -100 0

Αποτίμηση στην εύλογη αξία 0 0

Σύνολο 5.707 5.807

31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Λογισμικά Η/Υ Λοιπά Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2015 459 29 488

Προσθήκες περιόδου 1 0 1

Μειώσεις περιόδου -4 0 -4

Σύνολο 31.12.2015 456 29 485

Αποσβέσεις 1.1.2015 342 29 371

Προσθήκες περιόδου 29 0 29

Μειώσεις περιόδου -2 0 -2

Σύνολο 31.12.2015 369 29 398

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015 87 0 87

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Λογισμικά Η/Υ Λοιπά Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2014 424 27 451

Προσθήκες περιόδου 35 2 37

Μειώσεις περιόδου 0 0 0

Σύνολο 31.12.2014 459 29 488

Αποσβέσεις 1.1.2014 310 25 335

Προσθήκες περιόδου 32 4 36

Μειώσεις περιόδου 0 0 0

Σύνολο 31.12.2014 342 29 371

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 117 0 117
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6.2. Μεταβολές παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

 

 

 

 

 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής 

 

 

  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Λογισμικά Η/Υ Λοιπά Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2015 270 29 299

Προσθήκες περιόδου 0 0 0

Μειώσεις περιόδου -4 0 -4

Σύνολο 31.12.2015 266 29 295

Αποσβέσεις 1.1.2015 153 29 182

Προσθήκες περιόδου 28 0 28

Μειώσεις περιόδου -2 0 -2

Σύνολο 31.12.2015 179 29 208

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015 87 0 87

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Λογισμικά Η/Υ Λοιπά Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2014 235 27 262

Προσθήκες περιόδου 35 2 37

Μειώσεις περιόδου 0 0 0

Σύνολο 31.12.2014 270 29 299

Αποσβέσεις 1.1.2014 121 25 146

Προσθήκες περιόδου 32 4 36

Μειώσεις περιόδου 0 0 0

Σύνολο 31.12.2014 153 29 182

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 117 0 117

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Επωνυμία εταιρείας
Αντικείμενο 

δραστηριότητας

Ποσοστό 

συμμετοχής
Αξία κτήσεως Απομείωση Καθαρή αξία

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Βιομηχανία 

Ζαχαρωδών
100% 14.850 -4.085 10.765

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕΖΑΠ) Α.Β.Ε.Ε.

Βιομηχανία 

Τροφίμων
100% 7.316 -2.637 4.679

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΑΡΤ Α.Ε.Β.Ε.

Βιομηχανία 

Αρτοσκευασμάτων
100% 1.205 -758 447

ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ
Βιομηχανία 

τροφίμων
100% 5.600 0 5.600

28.971 -7.481 21.490
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8. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 

των χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις, 

Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 

καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ιεραρχία της εύλογης αξίας των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: 

 

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από: 

 

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται σε: 

 

 

Η μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε Χ.Α Επίπεδο 3 Επίπεδο 3 Επίπεδο 3 Επίπεδο 3

Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε Χ.Α.Α. Επίπεδο 1 Επίπεδο 1 Επίπεδο 1 Επίπεδο 1

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος

2015 2014 2015 2014

Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε Χ.Α 762 762 762 762

Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε Χ.Α.Α. 14 1 10 0

Σύνολο 776 763 772 762

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος

2015 2014 2015 2014

Μακροπρόθεσμα 762 762 762 762

Βραχυπρόθεσμα 14 1 10 0

Υπόλοιπο λήξεως 776 763 772 762

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος

2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο έναρξης 763 771 762 762

Αποκτήσεις 12 1 9 0

Εκποιήσεις 0 -1 0 0

Αποτίμηση στην εύλογη αξία 1 -8 1 0

Υπόλοιπο λήξεως 776 763 772 762

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,
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9. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Οι συναλλαγές παραγώγων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν πληρούν τα κριτήρια για την εφαρμογή σε αυτές 

της λογιστικής πλήρους αντιστάθμισης κινδύνων, κατά τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α. 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 

των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις, 

Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 

καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 Τα παράγωγα (του Ομίλου και της Εταιρείας) είναι βραχυπρόθεσμα χρηματοπιστωτικά μέσα που ιεραρχούνται 

στο Επίπεδο 2 και η εύλογη αξία τους αναφέρεται σε: 

 

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 

 

10. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

 

 

11. Αποθέματα 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η Δεκεμβρίου, 2015 31η Δεκεμβρίου, 2014 31η Δεκεμβρίου, 2015

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Συμβόλαια συναλλάγματος (USD) 0 2 0 0

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 0 70 0 279

Υπόλοιπο λήξεως 0 72 0 279

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Λοιπές εγγυήσεις (ΔΕΗ, μισθώσεων) 114 113 80 79

Σύνολο 114 113 80 79

31η Δεκεμβρίου,31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Εμπορεύματα 1.372 1.266 1.300 1.220

Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή 19.729 20.976 18.909 20.145

Α΄ Ύλες & Βοηθητικές, Υλικά και Είδη Συσκευασίας, λοιπά αναλώσιμα 19.752 19.462 13.805 13.803

Σύνολο 40.853 41.704 34.014 35.168

Πρόβλεψη για απομείωση αξίας αποθεμάτων -525 -525 -525 -525

Υπόλοιπο 40.328 41.179 33.489 34.643

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,
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Επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 

 

 

12. Πελάτες 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων του ενεργητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως λόγω της 

βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

 

Η εξέλιξη της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015 με πρόβλεψη για 

απομείωση (κατά 50%) των απαιτήσεών τους από τον Όμιλο Μαρινόπουλου, οι οποίες βρίσκονται σε 

καθυστέρηση, βασιζόμενοι στις μέχρι σήμερα πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του πελάτη. 

Το τελικό ποσό της ενδεχόμενης απομείωσης αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του έτους 2016. 

 

 

 

 

  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Κόστος αποθεμάτων (στο Κόστος Πωλήσεων) 65.095 69.720 53.326 56.817

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Πελάτες 8.949 8.730 7.708 7.365

Απαιτήσεις πελατών εκχωρημένες με δικαίωμα αναγωγής 5.604 5.440 5.489 5.440

Επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα 2.922 1.677 2.855 1.569

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 657 1.253 10.373 10.242

Σύνολο πριν από προβλέψεις 18.132 17.100 26.425 24.616

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών -4.025 -2.172 -3.808 -2.008

Σύνολο 14.107 14.928 22.617 22.608

31η Δεκεμβρίου,31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2014 2013 2014 2013

Υπόλοιπο έναρξης 2.172 2.142 2.008 1.978

Πρόβλεψη (έξοδο) στα αποτελέσματα της περιόδου 1.853 30 1.800 30

Υπόλοιπο λήξεως 4.025 2.172 3.808 2.008

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,
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13. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων του ενεργητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως λόγω της 

βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

 

Η εξέλιξη της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

14. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Η εύλογη αξία των ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης 

τους. 

 

 

 

  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Παρακρατημένοι και προκαταβλημένοι φόροι 41 649 32 365

Απαιτήσεις από κρατικές επιχορηγήσεις 1.376 1.145 0 0

Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού 116 145 27 55

Προκαταβολές σε προμηθευτές 528 632 448 557

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 400 304 150 172

Έξοδα επομένων χρήσεων 183 144 158 121

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 11 10 11 10

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 98 4 97 4

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 4.540 4.425 9.751 9.807

Σύνολο πριν από προβλέψεις 7.293 7.458 10.674 11.091

Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις -546 -255 -4.641 -1.350

Σύνολο 6.747 7.203 6.033 9.741

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο έναρξης 255 255 1.350 1.350

Πρόβλεψη (έξοδο) στα αποτελέσματα της περιόδου 291 0 3.291 0

Υπόλοιπο λήξεως 546 255 4.641 1.350

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Ταμείο 438 59 407 8

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε ευρώ 1.060 570 857 383

Σύνολο 1.498 629 1.264 391

31η Δεκεμβρίου,31η Δεκεμβρίου,
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15. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 534.927 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

30,00 ευρώ εκάστης, συνολικής αξίας 16.047.810,00 ευρώ. 

Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχουν ίδιες μετοχές. 

 

 

16. Αποθεματικά 

 

16.1. Αποθεματικά εύλογης αξίας 

 

 

 

16.2. Άλλα αποθεματικά των ιδίων κεφαλαίων 

Σύμφωνα την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες του Ομίλου σχηματίζουν τακτικό αποθεματικό επί 

των ετησίων κερδών, μετά από το φόρο εισοδήματος, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί περαιτέρω. 

Τα Έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν αποθεματικά που σχηματίστηκαν κατ’ εφαρμογή ειδικών νόμων, για 

τα οποία έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. 

Τα Αφορολόγητα αποθεματικά και τα Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, είναι σχηματισμένα 

βάσει ειδικών διατάξεων Νόμων και εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος από την Ελληνική Φορολογική 

Νομοθεσία, εφόσον αυτά δεν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν. Ο Όμιλος δεν προτίθεται στην παρούσα φάση 

να διανείμει ή να κεφαλαιοποιήσει τα αποθεματικά αυτά ή μέρος αυτών, συνεπώς δεν έχει προβεί στον 

υπολογισμό και την αφαίρεση του φόρου που θα προέκυπτε στην περίπτωση της διανομής τους. 

 

Τα λοιπά αποθεματικά της Καθαρής Θέσης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Αποθεματικό εύλογης αξίας ακινήτων 9.514 10.046 9.514 10.046

Αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση χρηματ/κών στοιχείων -447 -439 -438 -439

Σύνολο 9.067 9.607 9.076 9.607

31η Δεκεμβρίου,31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Τακτικό αποθεματικό 639 639 637 637

Ειδικά αποθεματικά 522 522 522 522

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 4.183 4.183 4.183 4.183

Ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά 162 162 162 162

Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) πρόβλεψης προσωπικού -8 29 -10 7

Σύνολο 5.498 5.535 5.494 5.511

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,
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17. Δανεισμός 

Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

17.1. Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

 

Η λήξη των μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

 

17.2. Εμπράγματα βάρη 

Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται την 31η Δεκεμβρίου 2015 εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 69.500 

χιλ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους κεφαλαίου 68.696 χιλ. ευρώ (Βλ. σχετικά και 

Σημ. 4). 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2015 υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 

57.300 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους κεφαλαίου 57.558 χιλ. ευρώ (Βλ. 

σχετικά και Σημ. 4). 

 

 

17.3. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει υπολογιστεί με το επιτόκιο εσωτερικής 

απόδοσης το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του χρηματοοικονομικού κόστους και του χρεολυσίου 

των πληρωτέων μισθωμάτων και κατανέμεται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Εντός ενός  (1) έτους 8.273 1.197 6.694 493

Από δύο (2) έως πέντε (5) έτη 107.952 76.910 97.303 70.101

Πέραν των πέντε (5) ετών 1.354 45.623 0 40.776

Σύνολο 117.579 123.730 103.997 111.370

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2015 Παρούσα Αξία 

υποχρέωσης από 

μισθώματα

Χρηματοδοτικό 

κόστος

Χρεολύσιο 

καταβλητέων 

μισθωμάτων

Εντός ενός  (1) έτους 406 77 483

Από δύο (2) έως πέντε (5) έτη 1.236 129 1.365

Πέραν των πέντε (5) ετών 176 5 181

1.818 211 2.029

Ο Όμιλος



Αφοί Χαΐτογλου Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Τροφίμων, Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

 39 

 

 

 

 

17.4. Επιτόκιο 

Τα πραγματικά σταθμισμένα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως 

ακολούθως: 

 

 

 

  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2014 Παρούσα Αξία 

υποχρέωσης από 

μισθώματα

Χρηματοδοτικό 

κόστος

Χρεολύσιο 

καταβλητέων 

μισθωμάτων

Εντός ενός  (1) έτους 340 101 441

Από δύο (2) έως πέντε (5) έτη 1.465 206 1.671

Πέραν των πέντε (5) ετών 356 20 376

2.161 327 2.488

Ο Όμιλος

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2015 Παρούσα Αξία 

υποχρέωσης από 

μισθώματα

Χρηματοδοτικό 

κόστος

Χρεολύσιο 

καταβλητέων 

μισθωμάτων

Εντός ενός  (1) έτους 281 35 316

Από δύο (2) έως πέντε (5) έτη 665 29 694

Πέραν των πέντε (5) ετών 0 0 0

946 64 1.010

Η Εταιρεία

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2014 Παρούσα Αξία 

υποχρέωσης από 

μισθώματα

Χρηματοδοτικό 

κόστος

Χρεολύσιο 

καταβλητέων 

μισθωμάτων

Εντός ενός  (1) έτους 223 48 271

Από δύο (2) έως πέντε (5) έτη 925 67 992

Πέραν των πέντε (5) ετών 23 0 23

1.171 115 1.286

Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε ΕΥΡΩ 4,50% 7,22% 4,09% 7,21%

Μακροπρόθεσμα δάνεια σε ΕΥΡΩ 2,92% 3,97% 2,72% 3,77%

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ΕΥΡΩ 4,75% 4,39% 4,34% 4,52%

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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18. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισμό συμψηφίζονται, όταν ο φόρος 

εισοδήματος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή, στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα. 

 

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

και της προηγούμενης περιόδου έχει ως ακολούθως: 

 

 

Η ανάλυση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στον 

Ισολογισμό, πριν από το συμψηφισμό τους, ανάλογα με την πηγή προέλευσης της, έχει ως ακολούθως: 

 

 

Αναβαλλόμενη απαίτηση από φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό: 

Η Εταιρεία έχει συσσωρεύσει φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, 

συνολικού ποσού 13.298 χιλ. ευρώ και έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού 1.841 

χιλ. ευρώ η οποία αναλογεί σε φορολογική ζημία 6.350 χιλ. ευρώ. 

Η ανάκτηση της αναβαλλόμενης απαίτησης αυτής από φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό, με μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη, προϋποθέτει την ύπαρξη φορολογητέων κερδών κατ’ ελάχιστον έως το έτος 2017 (ή και 

νωρίτερα) ποσού 6.350 χιλ. ευρώ. 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος

2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο έναρξης -13.027 -12.712 -9.547 -9.451

Μεταβολή στο φόρο αποτελεσμάτων περιόδου -1.153 -352 -889 -126

Μεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα -959 37 -401 30

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στη λήξη -15.139 -13.027 -10.837 -9.547

31η Δεκεμβρίου,31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος

2015 2014 2015 2014

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

- Απαιτήσεις 626 561 582 522

- Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 21 73 21 73

- Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 534 568 281 310

- Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 225 171 166 131

- Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 976 912 659 608

- Φορολογική ζημία προς συμψηφισμό 1.905 2.063 1.841 1.651

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 4.287 4.348 3.550 3.295

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

- Ενσώματα πάγια -19.424 -17.373 -14.385 -12.837

- Λοιπά στοιχεία Ισολογισμού -2 -2 -2 -5

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων -19.426 -17.375 -14.387 -12.842

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στον Ισολογισμό -15.139 -13.027 -10.837 -9.547

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,
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Η Διοίκηση έχει εκτιμήσει ότι θα πραγματοποιήσει τα απαιτούμενα φορολογητέα κέρδη προκειμένου να 

ανακτήσει τις αναβαλλόμενες αυτές φορολογικές απαιτήσεις. 

Για τις υπολειπόμενες φορολογικές ζημίες ποσού 6.948 χιλ. ευρώ δεν έχει - επί του παρόντος - αναγνωριστεί 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, καθώς εκτιμήθηκε ότι δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης, σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 12. 

Πέραν της Μητρικής Εταιρείας, οι θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου έχουν συσσωρεύσει φορολογικές ζημίες 

προς συμψηφισμό με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, συνολικού ποσού 7.033 χιλ. ευρώ και έχουν αναγνωρίσει 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού 64 χιλ. ευρώ η οποία αναλογεί σε φορολογική ζημία 220 χιλ. ευρώ. 

Η ανάκτηση της αναβαλλόμενης απαίτησης αυτής από φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό, με μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη, προϋποθέτει την ύπαρξη φορολογητέων κερδών κατ’ ελάχιστον έως το έτος 2017 (ή και 

νωρίτερα) ύψους 220 χιλ. ευρώ. 

Η Διοίκηση έχει εκτιμήσει ότι θα πραγματοποιήσει τα απαιτούμενα φορολογητέα κέρδη προκειμένου να 

ανακτήσει τις αναβαλλόμενες αυτές φορολογικές απαιτήσεις. 

Για τις υπολειπόμενες φορολογικές ζημίες ύψους 6.813 χιλ. ευρώ δεν έχει - επί του παρόντος - αναγνωριστεί 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, καθώς εκτιμήθηκε ότι δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης, σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 12. 

 

19. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 

 

19.1. Αναλογιστικές παραδοχές 

 

 

Σχετικά με τις υιοθετηθείσες αναλογιστικές παραδοχές, σημειώνονται τα εξής: 

• Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία θα πρέπει να προσδιορίζεται με αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας 

εταιρικών ομολόγων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι μέσες τιμές των αποδόσεων των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά τον Δεκέμβριο του 2014, ήταν 

ιδιαίτερα υψηλές και συνεπώς μη κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιας φύσεως αποτίμηση. 

Βάσει των προαναφερόμενων λόγων, ως επιτόκιο προεξόφλησης καθορίστηκε το 2,20%. Το επιτόκιο αυτό 

θεωρείται συνεπές ως προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το 

νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο 

για μακροχρόνιες προβλέψεις. 

• Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, η αναμενόμενη αύξηση των μισθών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον 

πληθωρισμό, την παλαιότητα, τις προαγωγές των εργαζομένων και άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως η 

προσφορά και η ζήτηση στην αγορά εργασίας. Κατά τη διοίκηση του Ομίλου, έχοντας λάβει υπόψη τις αρχές 

του ΔΛΠ 19 αλλά και την εγχώρια τρέχουσα οικονομική κατάσταση, η μακροπρόθεσμη αύξηση των αποδοχών 

των εργαζόμενων αναμένεται στο 3,0%. 

 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,50% 3,70% 2,20% 2,50%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 18,56 19,63 17,54 18,19

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,
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19.2. Μεταβολές στην πρόβλεψη παροχών στο προσωπικό 

 

 

 

19.3. Ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης 850 662 645 498

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 69 26 45 17

Κόστος τόκου 21 23 16 18

Επιπλέον πληρωμές ή εξόδα/(έσοδα) 12 1 11 0

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -37 -3 -28 -2

Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) 51 141 24 114

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης 966 850 713 645

Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό και Κατάσταση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός χρήσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης 966 850 713 645

Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στο τέλος της χρήσης -                        -                        -                        -                        

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό στο τέλος της χρήσης 966 850 713 645

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 69 26 45 17

Κόστος τόκου 21 23 16 18

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 12 1 11 0

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 102 50 72 35

Ποσά αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά εισοδήματα

Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) στην υποχρέωση λόγω χρηματ/κών παραδοχών 51 145 24 116

Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) στην υποχρέωση λόγω εμπειρίας 0 -4 0 -2

Ποσό προς καταχώρηση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 51 141 24 114

Μεταβολές στην αξία της υποχρέωσης στον Ισολογισμό

Καθαρή Υποχρέωση στον ισολογισμό κατά την αρχή της χρήσης 850 662 645 498

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -37 -3 -28 -2

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 102 50 72 35

Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) που καταχωρείται στα λοιπά εισοδήματα 51 141 24 114

Καθαρή Υποχρέωση στον ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης 966 850 713 645

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Αναλογιστική 

υποχρέωση

Ποσοστιαία 

μεταβολή

Αναλογιστική 

υποχρέωση

Ποσοστιαία 

μεταβολή

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 896 -7,25% 660 -7,40%

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 1.043 8,00% 771 8,17%

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών 0,5% 1.039 7,55% 768 7,73%

Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών 0,5% 899 -6,90% 662 -7,06%

31η Δεκεμβρίου, 2015 31η Δεκεμβρίου, 2014
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20. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

 

 

 

21. Προμηθευτές 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων του παθητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως λόγω της 

βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

 

 

22. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων του παθητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως λόγω της 

βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 5.465 5.772 3.323 3.531

Ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις περιόδου 0 0 0 0

Αποσβέσεις περιόδου (έσοδο) -330 -307 -208 -208

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 5.135 5.465 3.115 3.323

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Προμηθευτές 4.434 5.008 3.838 4.561

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 4.530 5.007 4.280 4.645

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 805 868 544 738

Σύνολο 9.769 10.883 8.662 9.944

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος) 504 976 453 911

Υποχρεώσεις από φόρους προηγουμένων χρήσεων 1.172 1.160 1.172 1.160

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 591 771 487 636

Υποχρεώσεις στο προσωπικό 422 733 341 588

Προκαταβολές πελατών 486 1.015 463 990

Λοιποί πιστωτές διάφοροι 18 13 0 4

Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωτέα 6 3 5 3

Λοιπά έξοδα χρήσεως πληρωτέα 248 247 162 149

Αναβαλλόμενο έσοδο από κρατικές επιχορηγήσεις 332 331 209 209

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 0 2 0 0

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 9 19 3 12

Σύνολο 3.788 5.270 3.295 4.662

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,
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23. Έξοδα κατ’ είδος 

 

 

Ειδικότερα, το κόστος προσωπικού αναλύεται: 

 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 497 άτομα για τον 

Όμιλο και σε 389 για την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 431 άτομα για 

τον Όμιλο και σε 317 για την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 

 

  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Συνολικό κόστος ανάλωσης αποθεμάτων 44.703 46.965 51.745 55.012

Kόστος προσωπικού 10.222 9.882 7.927 7.650

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 391 419 349 322

Προμήθειες πωλήσεων 704 675 704 675

Λοιπές παροχές (ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση κ.α.) 3.285 3.524 2.672 2.827

Ενοίκια 203 205 180 180

Ασφάλιστρα 377 459 273 346

Επισκευές & συντηρήσεις, ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιμα 1.049 1.076 942 1.046

Φόροι - τέλη 398 475 278 318

Έξοδα μεταφορών 1.945 2.343 1.708 2.094

Έξοδα προβολής, διαφήμισης & προώθησης πωλήσεων 2.151 2.262 2.087 2.191

Διάφορα έξοδα 882 871 705 714

Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 5.731 5.598 4.093 3.954

Μείον: Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων -330 -307 -208 -208

Σύνολο 71.711 74.447 73.455 77.121

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Αμοιβές προσωπικού 8.265 7.946 6.267 6.029

Εργοδοτικές εισφορές 1.961 2.055 1.489 1.541

Επιχορηγήσεις εργασίας (45% εργοδοτικής εισφοράς) -220 -227 -                        -                        

Λοιπές καταβολές στο προσωπικό 113 58 99 45

Κόστος τερματισμού απασχόλησης 102 50 72 35

Σύνολο 10.221 9.882 7.927 7.650

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου
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24. Άλλα έσοδα 

 

 

 

25. Άλλα έξοδα 

 

 

 

26. Χρηματοοικονομικό Κόστος (καθαρό) 

 

  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 56 30 7 23

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 122 41 121 41

Επιχορηγήσεις εξόδων 27 99 27 21

Έσοδα από εκμισθώσεις 216 198 37 54

Κέρδη από εκποίηση παγίων 1 239 1 11

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0 270 0 270

Λοιπά έσοδα (έκτακτα, ανόργανα & έσοδα προηγουμένων χρήσεων) 4 7 3 2

Σύνολο 426 884 196 422

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών και χρεωστών 2.144 30 5.091 30

Λοιπές προβλέψεις 115 0 115 0

Ζημίες από εκποίηση παγίων 11 128 11 124

Ζημίες από καταστροφή αποθεμάτων 267 414 195 409

Πρόστιμα και προσαυξήσεις φορολογικών, ασφαλιστικών κ.ο.κ. υποχρεώσεων 94 140 93 139

Λοιπά έξοδα (έκτακτα, ανόργανα & προηγουμένων χρήσεων) 385 133 360 106

Σύνολο 3.016 845 5.865 808

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Τόκοι και συναφή έξοδα -7.153 -8.750 -6.308 -7.689

Έσοδο από προσαρμογή τόκων προηγουμένων χρήσεων 1.213 0 1.150 0

Τόκοι και συναφή έσοδα 363 0 363 0

Έσοδα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 8 0 8 0

Σύνολο -5.569 -8.750 -4.787 -7.689

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου
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27. Φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος των αποτελεσμάτων χρήσεως υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε συντελεστή 

φόρου εισοδήματος, βάσει της τρέχουσας φορολογικής νομοθεσίας (2015: 29% και 2014:26%). 

Σημειώνεται ότι στη χρήση 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4334/2015, προσαρμόστηκαν τα υπόλοιπα 

των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (και απαιτήσεων) στο νέο φορολογικό συντελεστή (29% 

έναντι 26%) στον οποίον θα ανακτηθούν. 

 

Η ανάλυση του φόρου των αποτελεσμάτων της περιόδου έχει ως ακολούθως: 

 

 

Η συμφωνία μεταξύ του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσματα προ φόρων – βάσει του τρέχοντος 

φορολογικού συντελεστή – και του φόρου που καταλογίστηκε στα αποτελέσματα της περιόδου έχει ως 

ακολούθως: 

 

 

 

  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Τρέχων φόρος εισοδήματος 0 0 0 0

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 1.153 352 889 126

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων -324 1.405 -324 1.405

Χρησιμοποιημένη πρόβλεψη 0 -550 0 -550

Φόρος στα αποτελέσματα της περιόδου 829 1.207 565 981

Η Εταιρεία

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου

Ο Όμιλος

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Αποτελέσματα προ φόρων -2.420 -2.098 -4.376 -1.515

Τρέχων φορολογικός συντελεστής 29% 26% 29% 26%

Αναλογούν φόρος εισοδήματος, -702 -545 -1.269 -394

Επιδράσεις στο φόρο εισοδήματος από:

- Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 1.577 571 2.206 518

- Φορολογική ζημία προς συμψηφισμό -252 326 -742 2

- Προσαρμογή αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 

  σε νέους φορολογικού συντελεστές (Ν.4334/2015) από 26% σε 29% 530 -                        694 -                        

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων -324 1.405 -324 1.405

Χρησιμοποιημένη πρόβλεψη 0 -550 0 -550

Σύνολο επιδράσεων στον αναλογούντα φόρο 1.531 1.752 1.834 1.375

Φόρος στα αποτελέσματα της περιόδου 829 1.207 565 981

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου
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28. Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση των καθαρών κερδών / (ζημιών) της περιόδου με το 

μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως, ως ακολούθως: 

 

 

 

29. Συναλλαγές και υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη 

 

29.1. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ

2015 2014 2015 2014

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους 

που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής -3.247.887 -3.307.483 -4.940.681 -2.495.133

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στη χρήση 534.927 534.927 534.927 534.927

Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή (βασικά), σε ευρώ -6,0716 -6,1831 -9,2362 -4,6644

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Συναλλαγές (εισροές / εκροές):

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς:

- ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 228 1.043 223 1.039

- ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 39 13 39 13

- ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. 126 97 126 97

- ΜΕΔΙΑ Ε.Π.Ε. 33 22 33 22

- BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.                          -                              -     5.147 7.293

- ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΙΑ                          -                              -     5.714 5.611

426 1.175 11.282 14.075

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:

- ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 869 933 604 655

- ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 637 524 509 429

- ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. 562 536 562 536

- ΜΕΔΙΑ Ε.Π.Ε. 112 322 112 322

- BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.                          -                              -     5.665 7.078

- ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΙΑ                          -                              -     2.326 1.131

- ΒΙΟΑΡΤ ΑΒΕΕ                          -                              -     16 8

2.180 2.315 9.794 10.159

Η Εταιρεία

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου

Ο Όμιλος

1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου
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29.2. Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών 

 

 

 

Οι εταιρείες ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ – ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ – ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. και ΜΕΔΙΑ Ε.Π.Ε. αποτελούν συνδεδεμένες εταιρείες με 

τον Όμιλο, καθώς έχουν κοινή Διοίκηση. 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν κατά κύριο λόγο σε αγορές και πωλήσεις αποθεμάτων μεταξύ 

της Μητρικής εταιρείας και των Θυγατρικών της και πραγματοποιούνται σε πραγματικές αξίες και με τους 

ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς. 

Τα υπόλοιπα μεταξύ των συνδεδεμένων μερών προέρχονται κυρίως από τις ανωτέρω περιγραφόμενες 

συναλλαγές. 

 

 

29.3. Συναλλαγές και υπόλοιπα μελών της Διοίκησης 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις):

Απαιτήσεις από:

- ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 626 1.123 612 1.115

- ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 45 5 14 3

- ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. 17 119 17 119

- ΜΕΔΙΑ Ε.Π.Ε. 0 9 0 9

- BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.                          -                              -     9.269 8.871

- ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΙΑ                          -                              -     331 269

- ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ                          -                              -     5.242 5.099

- ΒΙΟΑΡΤ ΑΒΕΕ                          -                              -     130 142

688 1.256 15.615 15.627

Υποχρεώσεις σε:

- ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 418 262 271 204

- ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 254 152 194 109

- ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. 0 97 0 97

- ΜΕΔΙΑ Ε.Π.Ε. 79 265 79 265

- ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΙΑ                          -                              -     0 25

- ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ                          -                              -     3 0

751 776 547 700

31η Δεκεμβρίου 31η Δεκεμβρίου

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015 2014 2015 2014

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης 744 539 664 474

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης 4.509 4.422 4.509 4.422

Υποχρεώσεις σε μέλη της Διοίκησης 63 111 0 50

31η Δεκεμβρίου 31η Δεκεμβρίου

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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30. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή 

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου. 

Η εταιρεία και ο όμιλος έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετιζόμενες με διάφορες εγγυήσεις που προκύπτουν 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας (εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων). Το ποσό των 

δοσμένων εγγυήσεων (με εγγυητικές επιστολές) ανέρχεται σε 634 χιλ. ευρώ και σε 743 χιλ. για την εταιρεία 

και για τον όμιλο αντίστοιχα. 

 

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

 

31. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείες και του Ομίλου αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Ειδικότερα: 

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Μητρική εταιρεία και η θυγατρική της BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Ε., έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 82 §5 του Ν. 2238/1994. 

Για τις χρήσεις 2014 και 2015 η Μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Ε. και ΜΕΖΑΠ Α.Ε. έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

65α του Ν. 4114/2013. Για τη χρήση 2015 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να 

προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις για την Εταιρεία και τον Όμιλο. 

 

  

Επωνυμία Ανέλεγκτες Χρήσεις

- ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

- BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 2010

- ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΙΑ 2010 - 2013

- ΒΙΟΑΡΤ ΑΒΕΕ 2010 - 2015

- ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ 2010 - 2015
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32. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι εκτεθειμένοι σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 

(συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος από διακυμάνσεις των επιτοκίων, κίνδυνος τιμών), ο πιστωτικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Διοίκηση του Ομίλου με ενέργειες όπως η αξιολόγηση 

των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του ομίλου, ο σχεδιασμός της 

μεθοδολογίας και της επιλογή κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και 

η εκτέλεση και εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου και της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

εμπορικούς και λοιπούς χρεώστες και πιστωτές και τραπεζικές υποχρεώσεις. 

Ειδικότερα: 

 

32.1. Μακροοικονομικό περιβάλλον και έλεγχοι κεφαλαίων 

Η οικονομική κρίση που διαρκεί επί σειρά ετών και η ανασφάλεια στις συναλλαγές που αυτή δημιουργεί, η 

οικονομική στενότητα των καταναλωτών, οι οποίοι εμφανίζονται διστακτικοί στην κατανάλωση προϊόντων που 

δεν είναι απαραίτητα για τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους, σε συνδυασμό με τους σημαντικούς 

περιορισμούς που τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν θέσει στην παροχή ρευστότητας στην αγορά (εμπόρους και 

καταναλωτές) δημιουργούν συνθήκες που συνεπάγονται μία ανατροφοδοτούμενη μείωση της κατανάλωσης. 

 

32.2. Κίνδυνος Αποθεμάτων – Προμηθευτών. 

Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 

ενδεχόμενες ζημιές από διάφορες αιτίες των αποθεμάτων του. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση επανεξετάζει 

περιοδικά την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων εμπορευμάτων και σχηματίζει κατάλληλες 

προβλέψεις, ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική αξία 

ρευστοποίησης. Ακόμη, διενεργούνται περιοδικά καταστροφές ή εκποιήσεις των τυχόν μη εμπορεύσιμων 

προϊόντων, που ούτως διαγράφονται από τα αποθέματα.  

Σημειώνεται ότι τυχόν δυσμενέστερες αλλαγές στην κίνηση των κεφαλαίων (capital controls), ενδέχεται να 

δημιουργήσουν δυσχέρειες στην ομαλή εισαγωγή πρώτων υλών και ικανοποίηση της ζήτησης στην αγορά, 

αλλά και στον τραπεζικό διακανονισμό της αξίας των εμπορευμάτων. 

 

32.3. Κίνδυνος αγοράς 

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές 

των χρηματοοικονομικών μέσων του Ομίλου και της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις 

εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς. 

Ο εν λόγω κίνδυνος για τον Όμιλο και την Εταιρεία εστιάζεται κυρίως στις διακυμάνσεις των επιτοκίων 

δανεισμού, στο συναλλαγματικό κίνδυνο και στον κίνδυνο διακύμανσης τιμών πρώτων υλών. 

 

32.3.1. Κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί ο Όμιλος και η Εταιρεία, δεν επηρεάζονται από διακυμάνσεις στις τιμές τους 

από το γεγονός ότι για το μεγαλύτερο μέρος των αναγκαίων ποσοτήτων για το επόμενο τρίμηνο, υπάρχουν ήδη 

υπογεγραμμένα συμβόλαια με τους προμηθευτές τους. Σε περίπτωση που θα προκύψουν σημαντικές αυξήσεις 

στις τιμές τους, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος και επαρκή αποθέματα, έτσι ώστε να μετακυληθεί έγκαιρα η 

αύξηση αυτή στις τιμές διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων. 

Ως εκ τούτου η τιμή τους δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος από την διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών. 



Αφοί Χαΐτογλου Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Τροφίμων, Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

 51 

32.3.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο προέρχεται από τις διακυμάνσεις σε υπάρχουσες ή αναμενόμενες 

ταμειακές εισροές και εκροές του Ομίλου σε ξένο νόμισμα. Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε σημαντικό 

συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς δεν διενεργεί σημαντικού ύψους συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ούτε διαθέτει 

σημαντικού ύψους περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Για τον περιορισμό του 

συναλλαγματικού κινδύνου εμπορικών συναλλαγών σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, επιλέγεται κατά 

περίπτωση νόμισμα συναλλαγής τέτοιο ώστε η δημιουργούμενη απαίτηση ή υποχρέωση να αντισταθμίζει κατά 

το δυνατό προγενέστερες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις κατά το ίδιο νόμισμα. Την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 

αντίστοιχα, ο Όμιλος και η Εταιρεία διέθεταν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε 

ξένο νόμισμα (Δολάριο Η.Π.Α.) ως ακολούθως: 

 

 

 

32.3.3. Κίνδυνος επιτοκίου 

Η έκθεση σε κίνδυνο από διακυμάνσεις επιτοκίων για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρακολουθείται σε 

προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση της εταιρείας έχει διαμορφωθεί με συνδυασμό κυμαινόμενων 

επιτοκίων. 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου σε μεταβολές 

των επιτοκίων κατά 1% και η επίδρασή τους στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια, (με την προϋπόθεση ότι 

οι υπόλοιπες μεταβλητές του δανεισμού παραμένουν σταθερές): 

 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,

Νόμισμα: Δολάριο Η.Π.Α. (USD) 2015 2014 2015 2014

Περιουσιακά στοιχεία

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 299 293 142 101

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 0 0 0 0

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 69 77 69 77

Σύνολο 368 370 211 178

Υποχρεώσεις

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 0 337 0 337

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 0 9 0 9

Σύνολο 0 346 0 346

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Επίδραση στη χρήση 2015 Επίδραση στη χρήση 2014

Μεταβολή επιτοκίων

Αποτελέσματα προ 

φόρων
Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσματα προ 

φόρων
Ίδια Κεφάλαια

Αύξηση 1% -1.561 -1.108 -1.542 -1.141

Μείωση 1% 1.561 1.108 1.542 1.141

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Η Εταιρεία Επίδραση στη χρήση 2015 Επίδραση στη χρήση 2014

Μεταβολή επιτοκίων

Αποτελέσματα προ 

φόρων
Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσματα προ 

φόρων
Ίδια Κεφάλαια

Αύξηση 1% -1.381 -981 -1.358 -1.005

Μείωση 1% 1.381 981 1.358 1.005
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32.4. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο αναφέρεται στις απαιτήσεις κατά πελατών, σε λοιπές 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις και στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

διαθεσίμων σε τράπεζες. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζουν πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις κατά πελατών μεγαλύτερο από 

αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Η περιορισμένη και εξαιρετικά ακριβή παροχή ασφάλισης πιστώσεων στην Ελληνική Αγορά και τα χαμηλά 

όρια ασφάλισης προκαλεί πρόσθετες αβεβαιότητες σε σχέση με τον κίνδυνο αυτό. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων 

παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων οι οποίες να έχουν ή να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος σχηματίζουν επαρκείς προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων κατά πελατών και 

χρεωστών. Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός 

κίνδυνος ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 

Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης 

επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν 

αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές της αποτίμησής τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 

Η μέγιστη έκθεση των κονδυλίων του Ισολογισμού σε πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

τυχόν εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί, αναλύεται στο ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

32.5. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυσκολία μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσμεύσεων που 

συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι για το προσεχές διαχειριστικό έτος 2016 δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα 

ρευστότητας, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει ήδη εκπονήσει πρόγραμμα μεταβολής του χρόνου ρευστοποίησης 

των απαιτήσεων της και αξιοποίησης των αποθεμάτων της στον άριστο δυνατό χρόνο κυκλοφορίας τους, 

γεγονός το οποίο θα περιορίσει τις υποχρεώσεις της εταιρείας. 

Τέλος, ο Όμιλος προχώρησε σε συμφωνία για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η μέγιστη έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας του Ομίλου και της 

Εταιρείας: 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

2015 2014 2015 2014

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 114 113 80 79

Απαιτήσεις από πελάτες 18.132 17.100 26.425 24.616

Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 7.293 7.458 10.674 11.091

Ταμιακά διαθέσιμα στις Τράπεζες 1.060 570 857 383

Σύνολο πριν από προβλέψεις 26.599 25.241 38.036 36.169

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας -4.571 -2.427 -8.449 -3.358

Σύνολο 22.028 22.814 29.587 32.811

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου,
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Ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 

 

 

 

Ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 

 

 

 

33. Άλλο θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της 

συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Σημειώνεται ότι οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη χρήση 2015, έχουν 

καταστήσει τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αρνητικά. 

Η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει αμφιβολία για την 

ικανότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 

Εντούτοις, οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες της χρήσεως για τον Όμιλο και την Εταιρεία δεν 

οφείλονται στη συνήθη λειτουργία αλλά κυρίως στην απομείωση κυκλοφορούντων περιουσιακών 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος

Δάνεια Τραπεζών 117.579 215 1.006 349 9.080 117.282 1.834 129.766

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.818 33 65 121 264 1.365 181 2.029

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 36.709 442 93 36.839 0 0 0 37.374

Προμηθευτές 9.769 3.400 3.123 2.652 594 0 0 9.769

Λοιπές υποχρεώσεις 2.970 868 970 203 481 449 0 2.971

Σύνολο 168.845 4.958 5.257 40.164 10.419 119.096 2.015 181.909

Αξία 

Ισολογισμού
Έως 1 μήνα 2 - 3 μήνες 4 - 6 μήνες

7 μήνες - 1 

έτος
> 5 έτη Σύνολο2- 5 έτη

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Η Εταιρεία

Δάνεια Τραπεζών 103.997 146 838 137 8.246 105.116 0 114.483

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 946 19 37 79 181 694 0 1.010

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 33.187 333 0 33.459 0 0 0 33.792

Προμηθευτές 8.662 3.248 2.870 2.544 0 0 0 8.662

Λοιπές υποχρεώσεις 2.623 700 799 203 469 453 0 2.624

Σύνολο 149.415 4.446 4.544 36.422 8.896 106.263 0 160.571

Αξία 

Ισολογισμού
Έως 1 μήνα 2 - 3 μήνες 4 - 6 μήνες

7 μήνες - 1 

έτος
2- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όμιλος

Δάνεια Τραπεζών 123.730 8 191 2.171 2.616 90.236 47.401 142.623

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.161 29 81 110 221 1.671 376 2.488

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 28.344 6.471 2.035 20.151 0 0 0 28.657

Προμηθευτές 10.883 5.241 3.891 1.668 83 0 0 10.883

Λοιπές υποχρεώσεις 3.924 589 1.042 239 1.263 791 0 3.924

Σύνολο 169.042 12.338 7.240 24.339 4.183 92.698 47.777 188.575

> 5 έτη Σύνολο
Αξία 

Ισολογισμού
Έως 1 μήνα 2 - 3 μήνες 4 - 6 μήνες 7 - 12 μήνες 2- 5 έτη

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Η Εταιρεία

Δάνεια Τραπεζών 111.370 0 145 1.924 2.065 81.741 42.198 128.073

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.171 15 53 68 135 992 23 1.286

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 23.308 6.240 1.502 15.771 0 0 0 23.513

Προμηθευτές 9.944 4.993 3.284 1.667 0 0 0 9.944

Λοιπές υποχρεώσεις 3.463 332 1.197 221 922 791 0 3.463

Σύνολο 149.256 11.580 6.181 19.651 3.122 83.524 42.221 166.279

Αξία 

Ισολογισμού
Έως 1 μήνα 2 - 3 μήνες 4 - 6 μήνες 7 - 12 μήνες 2- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο
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στοιχείων, άλλωστε  ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν θετικά λειτουργικά αποτελέσματα 

(EBITDA), θετικές ταμειακές ροές και θετικό κεφάλαιο κίνησης. 

Η Διοίκηση, αξιολογώντας το σύνολο των συνθηκών που επήλθαν εις γνώση της, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων του ελέγχου, των όρων πληρωμής των υποχρεώσεων και την 

ικανότητα ρευστοποίησης των απαιτήσεων, έκρινε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα ρευστότητας και 

βιωσιμότητας για τον Όμιλο και για την Εταιρεία για τους επόμενους 12 μήνες. 

Ειδικότερα, η Διοίκηση έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο αφορά τόσο στην μητρική όσο 

και στις θυγατρικές BOLERO Ζαχαρώδη Θράκης Α.Ε. και ΜΕΖΑΠ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με το οποίο 

προβλέπεται η αύξηση των λειτουργικών κερδών και η σταδιακή αποκατάσταση των ιδίων 

κεφαλαίων.  

Περαιτέρω, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ζήτημα στην ανανέωση των πιστωτικών ορίων 

χρηματοδότησης του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοίκηση έχει συμπεράνει ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

είναι κατάλληλη και ως εκ τούτου ο Όμιλος και η Εταιρεία συνεχίζουν να υιοθετούν την «Αρχή της 

επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της» κατά την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

34. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα, ικανά να επηρεάσουν ουσιωδώς τα κονδύλια του Ισολογισμού, την τρέχουσα 

χρηματοοικονομική θέση και την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. 

 

Καλοχώρι, 5η Σεπτεμβρίου 2016 

 

Για την «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
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Λογιστηρίου 

  

 

 

 

 

 

Νικόλαος Αλ. 

Χαΐτογλου 

Δημήτριος Ε. 

Χαΐτογλου 

Κωνσταντίνος Ν. 

Χαΐτογλου 

Αθανάσιος Γ. 

Αταλιώτης 

Α.Δ.T. AΚ-874580/13 Α.Δ.Τ. AB-140105/05 Α.Δ.Τ. AE-181470/07 Α.Δ.Τ. ΑΚ-265472/11 
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 5794 - Α' 

ΤΑΞΗΣ 

 


